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VIAŢA SATELOR A REŢINUT, DE-A LUNGUL timpului, principalele 
momente ale evoluţiei de ansamblu a societăţii umane. Modul de viaţă rural, ca element 
esenţial în definirea satului, este rezultatul îmbinării condiţiilor oferite de mediul 
geografic cu structurile specifice ruralului. Prin componentele sale – vatra, moşia, 
populaţia - satul oferă un teren propice investigaţiei centrată pe evoluţia şi dezvoltarea 
vieţii social-economice, precum şi pe adaptarea omului la condiţiile mediului geografic. 
Ca urmare, satul a fost obiect de studiu, nu numai pentru geografi, ci şi pentru alte 
categorii de cercetători: istorici, demografi, arheologi, sociologi, etnografi, economişti, 
arhitecţi. Satul a reprezentat un imens laborator viu  in care profesori si studenţi, 
cercetători şi actori locali şi-au putut exercita inteligenţa şi pregătirea profesională, 
mobilizându –şi „toate resursele morale şi intelectuale” ( Aluaş, 1983, p.4) 

Dincolo de proiectele de sistematizare teritorială, cercetările de specialitate au 
tins şi către realizarea unor monografii socio – economice, având ca principală temă un 
model de dezvoltare economică, urbanistică şi agro - turisică ( acolo unde era cazul), iar 
ca finalizare viza, pe de o parte, contibuţii la fundamentarea planurilor de dezvoltare 
regională şi pe de altă parte, perfecţionarea cercetării de tip zonal şi interdisciplinar. 

Datorită caracterului lor analitic şi sintetic, retrospectiv şi evolutiv, cercetările 
din domeniul geografiei rurale au calitatea de a prognoza direcţiile şi tendinţele de 
perspectivă pe componente şi pe întregul peisaj rural. Habitatul rural a cunoscut, în 
ultimele decenii - sub impactul industrializării şi al urbanizării  - modificări structurale, 
amenajări şi ameliorări pentru modernizarea sa şi creşterea calităţii vieţii. În acelaşi timp, 
s-au produs, însă şi o serie de restructurări, în raport de extinderea spaţiului urban, de 
introducerea noilor tehnici, de modernizarea căilor de comunicaţie. Astfel, competiţia în 
creştere a urbanismului, care reduce, ireversibil, limitele ruralului, afectând în interior 
individualitatea acestuia, a mobilizat interesul şi a reînnoit atenţia specialiştilor  care se 
ocupă cu amenajarea şi ameliorarea spaţiului rural.  

În ultima jumătate de secol, sub impactul progresului tehnic, al creşterii 
populaţiei urbane şi rurale, al sporirii nevoilor de consum şi al cerinţelor crescânde de 
resurse, raporturile dintre cele două medii s-au modificat radical. În majoritatea statelor, 
chiar şi în cele dezvoltate,  dimensiunile influenţei urbanului asupra ruralului au căpătat 
o „legitate istorică” (Ion Velcea, 1993), cu toate că ele aduc grevări greu de suportat şi 
de neînlăturat asupra ruralului.  
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Realizarea unui studiu aprofundat asupra habitatului rural, presupune un demers 
cu multiple planuri, pentru cunoaşterea în detaliu a mecanismelor care au dus la 
configurarea, în forma actuală, atât a părţii concret materiale a reţelei de aşezări, cât şi a 
componentelor sale funcţionale, a celor demografice, social-culturale şi mentale. Nu 
putem să nu observăm paradoxul ţăranului român, care ţine de mentalitatea lui 
tradiţională: acela că în planul culturii şi-a abandonat o sumă importantă de tradiţii, s-a 
adaptat, cu alte cuvinte modernităţii, iar la nivelul ocupaţiei de baza – agricultura- el se 
comportă ca străbunii săi, în limitele sărace ale aceleiaşi agiculturi de subzistenţă . În 
profunzime, mentalitatea lui este încă tradiţionalistă, chiar dacă are televizor şi telefonie 
modernă. Problema care se pune este cum îşi va moderniza agricultura, cum îşi va 
reînvăţa tradiţiile ori cum va răspunde nevoii de tezaurizare a acestora când, din  punct 
de vedere cultural, el este un cvasimodern, iar ca agricultor este un străvechi? Această 
desincronizare a destinului său ţine de ultima jumătate de veac din istoria tărănimii 
române, în care a mers cu spatele în faţă. Acum, cînd agricultura poate fi performantă şi 
în folosul proprietarilor, ţăranul se lasă greu convins de căile performanţei. Pe o 
asemenea cale, actorul rural  nu poate merge singur, el trebuie să aibă alături clasa 
politică şi instituţiile educaţionale, instituţii care, în anumite structuri ale lor, ar trebui 
orientate în funcţie de oportunităţile rurale. 

Comparativ cu oraşul, satul autentic este unitar, omogen şi nestructurat. Dacă 
pentru citadini, locuinţa este un adăpost de dormit, tăranul este tot timpul acasă 
(Marica, 1948, p. 63).  Satul est influenţat de ritmul anotimpurilor. Aici, natura este 
umanizată, iar ca rezultat, tăranul este mai spontan în sociabilitate decât citadinul, 
mentalitatea lui este mai iraţională, mai metafizică. Mediul ţăranului este natural, in 
rural există omogenitate, in timp ce în oraş este varietate; instinctele au în general un rol 
mai mare la ţărani decît la la orăşeni, iar în plan comportamental, ţăranul este mai 
voluntar, mai emotiv, mai sentimental, mai afectuos.  Memoria lui este concretă şi 
globală, iar creaţia este mitologizantă, în timp ce mantalitatea este mai aproape de cea 
primitivă; tăranul este extravertit, static, în timp ce orăşeanul este introvertit şi mai 
dinamic. Sub aspect economic, ţăranul face de toate, el are o activitate complexă. La sat, 
stratificarea socială este mai redusă, iar familia e mai stabilă. Ţăranii sunt mai uniţi între 
ei, relaţiile sunt mai pesonale. Satul nu mai are nevoie de elogii pure, etnografice şi 
culturaliste ci de judecăti cumpănite, pragmatice. Putem afirma fară teama de a greşi că 
ne îndreptăm către o disoluţie tot mai rapidă a satului tradiţional şi ca zilele satului 
autentic sunt numărate. Urbanizarea lui face pretutindeni progrese, putând afirma că el 
este o formaţiune socială ce aparţine trecutului, o unitate premodernă a societăţii umane. 
Principala problemă a satului românesc rămâne schimbarea mentalităţii ţăranului 
român şi tranformarea lui în fermier. 

Habitatul rural din Piemontul Cândeşti  reprezintă primul studiu de geografie 
umană dedicat acestei unităţi geografice, realizat în intervalul 1999 – 2003, ca temă de 
cercetare pentru teza de doctorat, susţinută în 17 februarie 2004, la Universitatea din 
Bucureşti. De aceea şi demersul meu în elaborarea sa a fost – pe alocuri – destul de 
dificil, el bazându-se, cu precădere, pe cercetările propri, rezultatul fiind rodul analizelor, 
comparaţiilor şi integrărilor spaţiale. 
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În realizarea acestui studiu regional am utilizat principiile şi metodele 
tradiţionale de cercetare geografică, precum şi altele noi, moderne, care, alături de gradul 
ridicat de conceptualizare manifestat astăzi în ştiinţă şi, implicit, în geografie, mi-au 
permis o definire şi o diferenţiere cât mai reală a peisajului rural. 

Coroborând observaţiile de teren, anchete şi interviuri, materiale bibliografice şi 
cartografice, date statistice şi materiale ilustrative, trecute prin filtrul interpretării 
geografice, lucrarea urmăreşte să pună în evidenţă, mai întâi, structurile, prin prisma 
cărora poate fi descifrată organizarea spaţiului rural piemontan, privilegiind anumite 
domenii cum sunt: populaţia, relaţiile sociale şi economice, domenii ce constituie cadre 
obligatorii ale dinamicii sociale a oricărui teritoriu.  

Lucrarea reprezintă un diagnostic al lumii rurale piemontane, în vederea 
stabilirii unui model prospectiv de dezvoltare durabilă a zonelor rurale fragile din 
România post - comunistă. Doresc astfel sa supun atenţiei celor interesaţi, o serie de 
propuneri bazate pe necesitatea prezervării complexe a patrimoniului natural, economic, 
arhitectural, istoric şi cultural, pe dezvoltarea unor filiere de importanţă majoră, atât la 
nivel local cât şi regional, pe implementarea unor poli interni, locali, de dezvoltare, care 
să dinamizeze spaţiile sensibile şi să le transforme din medii critice, fragile, sensibile în 
arii de atractivitate. Concentrarea deosebită a activităţilor  în zona de contact, în mod 
disproportionat, numai în câţiva poli de atracţie, produce un dezechilibru în dezvoltarea 
spaţială, care în alte sectoare este subvalorizat, subexploatat, chiar spre extinţie 
demografică în anumite areale, în ciuda nenumăratelor atuuri de care se bucură. Aceste 
spaţii, purtatoare a unor poziţii geografice favorabile, trebuie să facă faţă în prezent 
adaptării la realităţile contemporane. Urmărind cursul dezvoltării lor, după un posibil 
scenariu de-alungul timpului, ele continuă să se dezvolte fără o schemă directoare (un 
Master Plan). Această evoluţie necontrolată ar putea antrena o fragmentare a lor şi o 
accelerare a disparităţilor, o exploatare ineficientă şi dăunătoare a potenţialului, o 
ameninţare asupra patrimoniului şi activităţilor agricole şi, în sfîrşit, să conducă aleşii 
locali, actorii economici şi locuitorii spre un model de dezvoltare ineficient şi 
necontrolat. 

Printre întrebarile la care am încercat să răspund pe parcursul acestui studiu, 
menţionez: există deja forme ale cooperării locale, pe care sa se poată sprijini 
eventualele proiecte de dezvoltare durabilă? Care este locul habitatului rural din 
Piemontul Cândeşti în raport cu regiunile de dezvoltare economică şi priorităţile 
României, ca ţară membră a UE? Care este gradul de accesibilitate a acestui mediu rural 
fragil în raport cu polii de dezvoltare regionali şi naţionali? Un alt element al demersului 
meu, a constat în stabilirea rolului pe care trebuie să îl joace actorii locali şi gradul lor de 
implicare în dinamica habitatului rural.  

Opţiunea în alegerea acestei regiuni ca subiect pentru lucrarea de faţă şi-a avut 
sorgintea tocmai în forţa  de seducţie pe care natura şi oamenii locului reuşesc să o 
adauge aurei acestui spaţiu piemontan. Dincolo de dimensiunea afectivă, stă, însă, 
realitatea geografică, o realitate complexă, dată de poziţia acestei unităţi, situată la 
întrepătrunderea a trei mari complexe social-culturale ale spaţiului românesc: complexul 
muşcelean, dominant aici, complexul oltean şi cel muntean, a căror complementaritate 
funcţională a generat schimburi active între spaţiul carpatic şi cel de câmpie. Studiul de 
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faţă se doreşte a fi o încercare de răspuns la câteva din nenumăratele întrebări ce 
frământă cercetătorii geografi ai spaţiului rural.  

Rezultatele muncii noastre sunt, de fapt, roadele interacţiunii cu oamenii din 
jurul nostru, cu atitudinile şi sentimentele care ne animă, cu relaţiile care se stabilesc 
între noi . Ca atare, aş dori să exprim şi pe această cale recunoştinţa mea tuturor acelora 
care, prin competenţă, prietenie şi generozitate au contribuit la concretizarea studiului de 
faţă.  

Mulţumesc, în primul rând, domnului prof. univ. dr. ION VELCEA, sub 
îndrumarea căruia a fost realizată prezenta lucrare, pentru deschiderea de a-mi împărtăşi 
din experienţa ştiinţifică a domniei sale, pentru nobleţea sprijinului acordat, pentru 
aprecierile şi încurajările permanente. Sunt deosebit de onorată  de şansa pe care mi-a 
acordat-o şi de schimbul de idei purtat cu Domnia sa, o experienţă unică şi magnifică. 

Mulţumesc, de asemenea, doamnei prof. univ. dr. VALERIA VELCEA, pentru 
susţinerea morală, căldura, generozitatea şi încrederea cu care m-a înconjurat. Înalta 
ţinută academică a dezbaterilor purtate pe această temă, competenţa profesională 
desăvârşită, rigoarea şi calităţile pedagogice şi umane remarcabile, au constituit un reper 
şi un model pentru mine, o permanentă stimulare. 

Aduc mulţumirile mele referenţilor ştiinţifici – dl. prof. univ. dr. George Erdeli, 
dl. prof. univ. dr. Martin Olaru şi dl. prof. univ. dr. Gheorghe Vlăsceanu, pentru sfaturile 
şi aprecierile domniilor lor, pentru susţinerea şi încurajările manifestate.  

Recunoştinţă dascălilor mei şi specialiştilor în domeniu care, prin publicarea 
rezultatelor cercetarilor domniilor lor, mi-au facilitat acest studiu.  

Mulţumesc prietenilor mei care, pe întrega perioadă a elaborării acestui studiu 
(poate cea mai tumultoasă din cariera mea), m-au susţinut şi încurajat. 

Mulţumesc de asemeni acelora care, pe parcursul documentării de teren, mi-au 
oferit un sprijin dezinteresat, cu deschidere şi competenţă: d-lui ing. Emil Preda, 
reprenzentanţi ai instituţiilor specializate, primari, consilieri locali, actori rurali.  

Nu în ultimul rând, vreau să aduc mulţumiri familiei mele, care, pe parcursul 
elaborării acestui studiu, a suportat nenumărate privaţiuni, însă, nu şi-a pierdut speranţa 
si încrederea în mine, astfel încât am putut beneficia de un preţios sprijin şi de întreaga  
înţelegere. 

Dedic acest studiu memoriei părinţilor mei, ION şi VICTORIA 
DUMITRESCU,  rafinaţi intelectuali, un model de conduită morală şi profesională, care 
s-au dedicat până la sacrificiu familiei şi profesiei, care au iubit satul cu religiozitate şi 
care au trecut prea curând la cele veşnice, fară a mai avea posibilitatea de a ne bucura 
împreună pentru această reuşită şi pentru împlinirea visului Domniilor lor, de a avea 
două fiice doctor, chiar dacă una în GEOGRAFIE ... 


